Lukemani kirjat:

LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO

Yläkoulun
diplomivihko: 8. lk

Nimi: ______________________________________________________________
Koulu: ___________________________________________ Luokka: ___________

Näin teet sen!

Kirjoita:

Voit suorittaa 8.-luokalla joko kultadiplomin tai platinadiplomin.
Tee yksi vapaavalintainen tehtävä jokaisesta lukemastasi kirjasta.
Kultadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä kahdeksan kirjaa.
Platinadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä 12 kirjaa.

Palauta lista lukemistasi kirjoista sekä valmiit tehtävät opettajallesi
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Kirjalistan sekä tehtävälistan löydät seuraavilta sivuilta.

Pääasia on, että nautit lukemisesta!
Kysy apua kirjastosta ja opettajaltasi.
Muista kehua hyvää kirjaa
kaverille ja varoita kammottavista
lukukokemuksista!

o Kirjoita, mitä kirjan henkilöille kuuluu 5 – 10 vuoden päästä.
o Kirjoita keskustelu, joissa sinä päähenkilön ystävänä annat
hänelle neuvoja ja ohjeita tarinan ongelmatilanteiden
selvittämiseksi.
o Etsi netistä lukemasi kirjan tai katsomasi elokuvan arvostelu.
Oletko samaa vai eri mieltä? Perustele.
o Esittele omasta mielestäsi teoksen kiinnostavin, vaikuttavin tai
koskettavin kohta. Perustele valintasi.
o Kuka kirjan henkilö haluaisit olla? Perustele valintasi.
o Kirjoita joko uutinen tai lööppi jostakin kirjan tapahtumasta.
o Kerro, kenelle suosittelisit kirjaa ja miksi.
o Kirjoita lyhyt kirje teoksen kirjoittajalle. Mitä haluaisit tietää
kirjailijasta itsestään? Voit kysyä myös, esimerkiksi, kirjan
henkilöistä ja heidän välisistä suhteista ja ongelmista, juonesta
tai miljööstä.
o Kirjoita teokselle uusi loppuratkaisu ja perustele ratkaisusi.
o Kirjoita, mitä opit kirjasta. Innostuitko jostain kirjan
esittelemästä asiasta? Missä voit hyödyntää kirjasta oppimiasi
asioita? Kokoa vastauksesi noin sivun mittaiseksi tekstiksi.
o Tee arvostelu kolmesta kirjan runosta. Valitse runoista
esimerkiksi kiinnostavin, koskettavin, vaikein, hauskin,
tavanomaisin. Perustele, miksi valitsit minkäkin runon.

Lukudiplomin
Lukudiplomin tehtävät: tehtävät
Kultadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä 8 kirjaa:
Tee yksi vapaavalintainen tehtävä jokaisesta lukemastasi kirjasta.
Valitse eri tehtävä jokaiselle kirjalle. Merkitse rasti tekemäsi
tehtävän eteen. Tehtävät voit tehdä tietokoneella tai käsin,
esimerkiksi, kirjallisuusvihoksi.

o
o
o
o

yksi tietokirja
yksi sarjakuva
yksi runo
viisi romaania tai novellia

Piirrä:
o Laadi etsintäkuulutus jostakin kirjan roistosta tai pahiksesta.
o Keksi kirjaan uusi henkilö tai hahmo. Piirrä ja kerro, millainen
tämä on ja miten tämä liittyy tarinaan.
o Suunnittele ja toteuta kuva tai kuvia, jotka sopisivat lukemasi
kirjan kuvitukseksi. Kirjoita kuviin selostavat kuvatekstit.
Voit myös käyttää lainauksia eli sitaatteja kirjasta.
o Kuvita lukemasi kirjan runo.
o Piirrä pilakuva jostakin kirjan henkilöstä.
Jotain ihan muuta:
o Tee kirjalle soundtrack. Voit toteuttaa sen valintasi mukaan,
esimerkiksi, biisilistana Spotifyssa tai Youtubessa.
o Laadi jollekin kirjan hahmolle profiili johonkin some-palveluun.
o Ota kuvia, jotka mielestäsi avaavat teoksen maailmaa lukijalle.
Kirjoita kuvien viereen kuvatekstit, jotka selittävät, miten kuvat
liittyvät kirjaan.
o Sovi opettajan kanssa yhteinen aika, jolloin selostat opettajalle
kirjan tapahtumia ja sen herättämiä ajatuksia.
o Keksi oma diplomitehtävä ja sovi sen tekemisestä opettajan
kanssa.

Platinadiplomin suorittaaksesi lue yhteensä 12 kirjaa:
o
o
o
o

yksi tietokirja
yksi sarjakuva
yksi runo
yhdeksän romaania tai novellia

Sarjakuvat

Rakkautta ja muita tunteita

o Ahonen, JP & Alare, KP: Perkeros
o Folman, Ari: Anne Frankin päiväkirja
o Jay: Sherlock - Vaaleanpunainen
kuolema
o Kankare, Wolf: Kettujumala palelee
o Kukkonen, Janne:
Voro - Kolmen kuninkaan aarre
o Pedrosa, Cyril: Kolme varjoa

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Albertalli, Becky: Minä, Simon, Homo Sapiens
Cass, Kiera: Valinta-sarja
Delikouras, Aleksi: Nörtti-sarja
Forman, Gayle: Jos vielä jään
Green, John: Kilpikonnan kuorella tai jokin muu teos
Hinton, S.E.: Me kolme ja jengi tai Olimme kuin veljet
Mafi, Tahereh: Rakkaus suurempi kuin meri
Maskame, Estelle: Did I mention I love you -sarja
Rowell, Rainbow: Eleanor & Park
Salminen, Hellevi: Hello, I love you
Sloan, Holly Goldberg: Näkymätön poika
Yoon, Nicola: Kaikki kaikessa tai Aurinko on tähti

Runot
Voit suorittaa 8.-luokalla
joko kultadiplomin
tai platinadiplomin.
Kurkista takasivulta
suoritusohjeet.
Vinkki: Merkitse rasti jo
lukemasi kirjan eteen!

Vapaavalintainen runo. Voit valita myös oheisesta listasta:
o Happonen Kaisa: Revi se
o Voutilainen, Maiju ”Mansikkka”:
Itke minulle taivas
o Rupi Kaur: Maitoa ja hunajaa
o Nurmi, Aura: Villieläimiä
o Lovelace, Amanda:
o Tässä prinsessa pelastaa itsensä

Scifi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aarnio, Reeta: Hän joka ei pelkää
Ahern, Cecelia: Viallinen
Alongi, K. K.: Kevätuhrit
Cline, Ernest: Ready Player One
Dashner, James: Maze Runner - Labyrintti
Douglas, Adams: Linnunradan käsikirja liftareille
Harstad, Johan: Darlah – 172 tuntia kuussa
Oliver, Lauren: Delirium – Rakkaus on harhaa -sarja
Orwell, George: Eläinten vallankumous
Strandberg, Mats: Loppu
Waris, Helena: Vuori
Weitz, Chris: The Young World – Kaaoksen päivät
Yancey, Rick: 5. aalto

Tietokirjat
Teematunteja vanhempainiltoihin
o Chavez Perez, Inti: Respektiä - Seksikirja pojille
o Egerkrans, Johan: Kuolemattomat hirviöt
o Frank, Anne: Nuoren tytön päiväkirja tai
Anne Frankinpäiväkirja
o Lagercrantz, David: Minä Zlatan Ibrahimovic
o Manzos, Aleksandr: Kaikkien aikojen pelit
o Moilala, Outi: Tappajafarkut ja muita
vastuuttomia vaatteita
o Salmi, Ronja: 12 tarinaa kirjoittamisesta
o Salo, Heikki: Kahlekuningaslaji Laululyriikan käsikirja
o Trunko, Emily: Rakas kuka vaan Kirjeitä joita ei koskaan lähetetty
o Uusitorppa, Aino-Kuutamo:
Sä et tiedä miltä musta tuntuu

Genrekirjallisuus
Jännitys
o Bradley, Alan: Piiraan maku makea -sarja
o Christie, Agatha: Eikä yksikään pelastunut
tai jokin muu teos
o Collins, Suzanne: Nälkäpeli-sarja
o Frantz, Eva: Sininen huvila
o McManus, Karen M.: Yksi meistä valehtelee
tai Yksi meistä on seuraava
o Thompson, Kate: Yön eläjä
o Persson Giolito, Malin: Suurin kaikista
o Simukka, Salla: Punainen kuin veri -sarja. Myös selkokirjana.
o Summers, Courtney: Sadie
o Valmu, L.K.: Poika - Murha seitsemännellä luokalla

Historia
o
o
o
o
o
o
o

Berry, Julie: Kunnes kerron totuuden
Boyne, John: Poika raidallisessa pyjamassa
Lähteenmäki, Laura: Yksi kevät
Morpurgo, Michael: Sotahevonen
Rees, Celia: Noitalapsi
Weaver, Eva: Jakobin takki
Zusak, Markus: Kirjavaras

Fantasia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aveyard, Victoria: Punainen kuningatar
Enoranta, Siiri: Surunhauras lasinterävä
Gier, Kerstin: Lupaus
Green, Sally: Puoliksi paha
Hallava, Anna: Valpuri Vaahteran maaginen korva
Mikama, Anniina: Taikuri ja taskuvaras
Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon
Rouhiainen, Elina: Kesytön-sarja
Strandberg, Mats: Piiri
Turtschaninoff, Maria: Maresi tai jokin muu teos
Wasiljeff, Nonna: Loukkupoika

Kauhu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gaiman, Neil: Hautausmaan poika
Hai, Magdalena: Haiseva käsi
Hautala, Marko: Kuokkamummo
Hendrix, Grady: Horrorstör
Hinton, S.E.: Vampyyrin palvelija
King, Stephen: Uinu, uinu lemmikkini
tai jokin muu teos
Koontz, Dean: Odd Thomas – Hiljaisten kaupunki
Leinonen, Anne: Metsän äiti
Riggs, Ransom: Neiti Peregrinen koti
eriskummallisille lapsille
Sedgwick, Marcus: Miekkani laulaa
Vänskä, Mia: Saattaja

